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PRESSMEDDELANDE 
 

 

MED ETT HJÄRTA FÖR ALLA 
Kärleken är universums starkaste kraft 
 
- Tänk om Gud kunde prata med oss? 
- Tänk om Gud faktiskt gör det? 
 
Den här boken är resultatet av en lång relation och dialog 
mellan författaren och en telepatisk röst som presenterade  
sig som Gud. Det finns förstås inga bevis på att det är Gud  
som pratar, så texten får helt enkelt tala för sig själv.  
Författaren är anonym eftersom fokus ska vara på det som  
händer mellan läsaren och texten, och inte på författaren. 
 
Boken är en dialog mellan Gud och Joanna, som tar dig med 
på en upptäcktsfärd genom vitt skilda ämnen: vad själen är,  
vårt förhållande till tiden, relationer, vad kärlek är och vad du 
kan göra för att få bra saker att hända. Det är också en bok  
som berättar om en människas värde, förmågor och  
möjligheter, och hur Gud uppskattar och älskar oss alla  
villkorslöst. Här finns hopp, entusiasm, glädje och humor. 
 
Det finns även svårare ämnen som kanske utmanar och  
stämmer till eftertanke: Kan tillvaron vara hopplös? Hur kan  
människor vara kapabla till så mycket grymhet? Vad gör jag  
med känslor av ensamhet och tomhet? 

 
Se smakprov ur boken. 
 

 

  

Fakta om boken: 
 
Titel: Med ett hjärta för alla 
Författare: Joanna Eksand, se nedan. 
Foto: Johan Arnmarker, se nedan. 
Illustrationer: 16 färgbilder 
Inbunden: 224 sidor 
Normalpris: 259 inkl. moms (6%) ISBN 978-91-88362-67-4 

 

 

 
Om författare och fotograf: 
 
Joanna Eksand (pseudonym) lever ett vanligt, mänskligt liv. De senaste åren har  
hon haft telepatisk kontakt med Gud, som inspirerat henne att läsa böcker i olika  
ämnen, se dokumentärer och reflektera över världen och tingens ordning. Det  
krävdes nämligen mer kunskap och erfarenhet om allt väsentligt för att kunna ta  
emot och förmedla det Gud ville ha sagt. 
 
De sexton trädbilderna i boken har tagits av Johan Arnmarker, som har en särskild 
passion för att skapa kontakt mellan människa och natur med sina bilder. – Trädet är  
en vacker symbol för livet, säger Gud, med rötterna i jorden och kronan som sträcker  
sig mot himlen. 

 
 
Boken ges ut av Solrosens Förlag, se adress, telefon, e-postadress och hemsida nedan. Läs mer om förlagets 
böcker på hemsidan. 
 
Vänliga hälsningar 
Gunilla Boman 
Förläggare 
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